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ಕನ್ನಡಕ ಕೆಃ ಪ್ರಭಯಕರ ನಯನಯವಟ

ಮಹಯತ್ಯಾಗಯಿಂಧೇಜಿ 
ದಯಿಂಡಿಯಯತ್ ರಯ ಉಪ್ಪಿನ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ



“ನಯವು ಕ ೇವಲ ಒಳ್ ೆಯವರಯಗಿರುವದು ಅಷ  ಟಿಂದು
ಉಪ್ಯೇಗ್ವಯಗ್ಲಿಕ್ಕಲಲ. ಅದರ ಜತ್  ಧ ೈಯಯ ಮತ್ುು ಜಯಣತ್ನ್ ಕ ಡ 
ನ್ಮಾಲಿಲರಬ ೇಕು.” ಎಿಂದು ಗಯಿಂಧೇಜಿ  ಒಮ್ಮಾ ಹ ೇಳಿದದರು. ಗಯಿಂಧೇಜಿ 
ಚಿಕಕಿಂದಿನ್ಲಿಲ ಬಹು ಪ್ುಕಕರಯಗಿದದರು. ಮಲಗ್ುವಯಗ್ ಬ ಳಗಿದ ದಿೇಪ್ವಿಟ ಟೇ 
ಮಲಗ್ುತ್ತುದದರು. ಆದರ  ಅವರು ಬಹು ಗ್ಟಟ ಮನ್ಸ್ಸಿನ್ವರು. ಒಳ್ ೆಯದು 
ಯಯವದು ಕ ಡಕು ಯಯವದು ಎಿಂಬುದರ ತ್ತಳಿವಳಿಕ  ಅವರಿಗ  ಇತ್ುು.   
ಗಯಿಂಧೇಜಿಗ  ಹಿಂಸ ಯಿಂದ ಸಮಸ ಾಗ್ಳಿಗ  ಉತ್ುರ ಸ್ಸಗ್ುತ್ುದ  ಎಿಂಬುದರ 
ಮ್ಮೇಲ  ನ್ಿಂಬಿಕ  ಇರಲಿಲಲ. ಬಿರಟಶರ ದಬಯಾಳಿಕ ಯನ್ುನ ಹತ್ತುಕಕಲು ಕ ಡ ಹಿಂಸ  
ಕ ಲಸಕ ಕ ಬಯರದು. ಬಿರಟಶರು ಅನಯಾಯಪ್ರ ಕಯನ್ ನ್ುಗ್ಳನ್ುನ ಪಯಸು 
ಮ್ಯಡುತ್ತುದದರು. ಒಿಂದು ಕಯನ್ ನಿನ್ ಮ್ಮೇರ ಗ  ಸಮುದರದಲಿಲಯ ಉಪ್ಿನ್ುನ
ತ್ ಗ ಯಲು ಅಡಿಿ ಮ್ಯಡಿದರು. ಬಿರಟಶರಿಿಂದಲ ೇ ಉಪ್ಿನ್ುನ ಕ  ಳೆಬ ೇಕು ಮತ್ುು
ಅದರ ತ್ ರಿಗ  ತ್ುಿಂಬಬ ೇಕು ಎಿಂದು ಕಯನ್ ನಿನ್ಲಿಲ ಬರ ಯಲಯಗಿತ್ುು. 
ಭಯರತ್ತೇಯರ ಲಲರಿಗ್  ಉಪ್ಪಿಲಲದ ಸಪ್ಿಗಿನ್ ಊಟ ಮ್ಯಡುವ ಸಿ್ಸತ್ತ ಬಿಂತ್ು. 
ಉಪ್ುಿ, ಬಟ ಟ ಮತ್ುು ಭ ಮಿಯ ಮ್ಮೇಲಿನ್ ತ್ ರಿಗ ಯಿಂದಯಗಿ ಬಿರಟಶರು 
ಸ್ಸರಿವಿಂತ್ರಯಗ್ತ್  ಡಗಿದರು ಮತ್ುು ಭಯರತ್ತೇಯರು 
ಬಡವರಯಗ್ತ್  ಡಗಿದರು. 
ಗಯಿಂಧೇಜಿಗ  ಬಿರಟಶರ ದಬಯಾಳಿಕ ಯಿಂದ ದ ೇಶವನ್ುನ ಸವತ್ಿಂತ್ರ ಮ್ಯಡ-
ಬ ೇಕಯಗಿತ್ುು. ಬಿರಟಶರ ಕಯನ್ ನ್ುಗ್ಳ ವಿರ  ೇಧದಲಿಲ ಅವರು ಆಿಂದ  ೇಲನ  
ಹ ಡಿದರು. ಇದಕ ಕ ಅವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವ ಿಂದು ಕರ ದರು. 
ಇಿಂತ್ಹ ಚಳುವಳಿಗ್ಳಲಿಲ ದಯಿಂಡಿಯಯತ್ ರಯು ಒಿಂದು ಮುಖ್ಾವಯದ ಚಳುವಳಿ.



ಗಯಳಿ ಮತ್ುು ನಿೇರು ಇದಯದ ಮ್ಮೇಲ  ಉಪ್ುಿ ಬಹು ಮುಖ್ಾವಯದ 
ಜಿೇವಿಸಲು ಬ ೇಕಯಗ್ುವ ವಸುು ಆಗಿರಬಹುದು.

ಮಹಯತ್ಯಾ ಗಯಿಂಧೇಜಿ, 1930





ಸ ಯಯನ್ು ಉದಯಸುವ ಮುನ್ನವ ೇ ಬ ಳಗಿನ್ ವ ೇಳ್ ಯಲಿಲ 
ಒಬಾ ತ್ ಳೆಗಿನ್ ಮತ್ುು ಸಯದುಗ್ಪ್ಪಿನ್ ಮನ್ುಷ್ಾ ನ್ ರಯರು 
ಮ್ಮೈಲು ದ ರವಿರುವ ಸಮುದರದ ಡ  ಹ  ೇಗ್ಲು ಮೊದಲ ಹ ಜ ೆ 
ಇಟಟನ್ು. ಅವರ ಜತ್ ಗಿರುವ ಎಪ್ಿತ್ುು ಸವಯಿಂ ಸ ೇವಕರ 
ಹಯಗ್ು ಗಯಿಂಧೇಜಿಯವರ ಪ್ದಯಯತ್ ರ ಪಯರರಿಂಭಿಸ್ಸತ್ು.  
ಸಯವಿರಯರು ಬಡಬಗ್ಗರು ಈ ದಯಿಂಡಿಯಯತ್ ರಯಲಿಲ 
ಪಯಲುಗ  ಿಂಡರು.  
ದ ೇಶಕಯಕಗಿ ಪಯರರ್ಯನ  ಅನ್ುನತ್ು, ಒಿಂದು ಒಳ್ ೆಯ ಜಿೇವನ್ 
ಬದುಕಲು ಸ್ಸಗ್ಬ ೇಕ ಿಂದು ಕಯನ್ ನ್ು ಮುರಿಯಲು ಎಲಲರು ಈ 
ಮ್ಮರುವಣಿಗ ಯ ಜತ್  ನ್ಡ ಯತ್  ಡಗಿದರು.



ಜನ್ಜಿಂಗ್ುಳಿಯಲಿಲಯ ಬಿರಟಶ 
ಅಧಕಯರಿಗ್ಳು ಇದನ ನಲಲ
ನ  ೇಡುತ್ತುದದರು. 
ಅವರ ಲಲ ಚಿಿಂತ್ತತ್ರಯಗಿದದರು. 
ವದಿಂತ್ತಗ್ಳ ಹಯವಳಿ.



ಗಯಿಂಧೇಜಿಯವರನ್ುನ ಬಿಂಧಸಬಹುದ ೇ?
ಕಯಯಯಕತ್ಯರನ್ುನ ಜ ೈಲಿಗ  ಕಳಿಸಬಹುದ ೇ?
ಯಯತ್ ರಯ ದಯರಿಯಲಿಲ ಬಿಂದ ಕು ಹಡಿದ ಸ ೈನ್ಾವಿರಬಹುದ ೇ ?





ಕ ೈಯಲಿಲಯ ಕ  ೇಲನ್ುನ ಊರುತ್ು 
ಗಯಿಂಧೇಜಿ ಯಯತ್ ರಯ 

ಮುಿಂದಯಳುತ್ನ್ವನ್ುನ ಹ  ತ್ತುದದರು. 
ಯಯತ್ತರಕರು ಅವರ ಜತ್  ನ್ಡ ಯಲು 

ಪ್ರಯತ್ತನಸುತ್ತುದದರು. 
ರಘುಪ್ತ್ತ ರಯಘವ ರಯಜಯರಯಮ 

ಈ ಭಜನ  ಹಯಡನ್ುನ ಹಯಡುತ್ತುದದರು.  
ಪ್ರತ್ತಯಬಾರು ಅಪಯಯದ ದಯರಿಯಲಿಲ 

ನ್ಡ ಯುತ್ತುದದರು.  
ಕಯನ್ ನ್ನ್ುನ ಮುರಿಯುತ್ತುದದರು. 

ಆದರ  ಸಯವತ್ಿಂತ್ರಯಕಯಕಗಿ ಇದು ಒಿಂದು 
ಶಯಿಂತ್ತಯುತ್ವಯದ ಹ ಜ ೆ.

ರಣಬಿಸ್ಸಲಿನಿಿಂದಯಗಿ ಮ್ಮೈತ್ುಿಂಬ ಬ ವರು 
ಸುರಿಯುತ್ತುತ್ುು. 

ಯಯತ್ ರಯ ಮುಿಂಬದಿಯಲಿಲದದ 
ಮುಿಂಡಯಸು ಕಟಟಕ  ಿಂಡ ವಯದಾಮ್ಮೇಳವು

ಯಯತ್ ರಯನ್ುನ ವಿಶಯರಿಂತ್ತಗ ಿಂದು 
ಒಯುಾತ್ತುತ್ುು.

.



ಚಿಕಕಿಂದಿನ್ಲಿಲ ಮೃದು ಸವಭಯವದ ಮತ್ುು 
ದ  ಡಿವರಯದ ಮ್ಮೇಲ  ವಕಯಲತ್ುು ನ್ಡ ಸುವಯಗ್ 
ದನಿ ಏರಿಸ್ಸ ಮ್ಯತ್ನಯನಡಲು ಅಿಂಜುವ ಗಯಿಂಧೇಜಿ,

ಹಳಿೆಗ್ರ ಎದುರಿನ್ಲಿಲ ಮ್ಮಲಲಮ್ಮಲಲಗ  ಸಿಷ್ಟವಯಗ್ುವ 
ಶಬದಗ್ಳಲಿಲ ಹ ೇಳತ್  ಡಗಿದರು.





“ಭಯರತ್ತೇಯರ ಮ್ಮೇಲ  ಸಮುದರದಿಿಂದ 
ಉಪ್ುಿ ತ್ ಗ ಯಲು ನಿಷ ೇಧಸ್ಸದುದ ಬಹು 
ದ  ಡಿ ತ್ಪ್ುಿ. ಅದರಿಂತ್ ಯೇ ಉಪ್ುಿ 
ಮತ್ುು ಬಟ ಟಗ್ಳ ಮ್ಮೇಲ  ತ್ ರಿಗ  ಹ ೇರಿದುದ
ಕ ಡ !”

ಗಯಿಂಧೇಜಿ ಗಯರಮಸಿರಿಗ  ನ್ ಲುವ ಚಕರದ
ಮ್ಮೇಲ  ನ್ ಲಲಿಕ ಕ ಕಲಿಸ್ಸದದರು. 
ಇದರಿಿಂದಯಗಿ ತ್ಮಾ ಬಟ ಟಗ್ಳನ್ುನ ತ್ಯವ ೇ
ನ ೇಯಲು ಸಯಧಾವಯಯತ್ು.
“ನಯವ ೇ ಉಪ್ಿನ್ುನ ತ್ಯಯರಿಸುವ. ಮತ್ುು 
ಮ್ಯರುವ.”

ಹೇಗ  ಮ್ಯಡಿದರ  ಅವರು ಜ ೈಲಿಗ  
ಹ  ೇಗ್ುವದು ನಿಶ್ಚಿತ್. 
ಅನಯಾಯದ ತ್ ರಿಗ  ಕ  ಡಲಿಕ್ಕಲಲ. ಮತ್ುು
ಅಿಂತ್ಹ ಕಯನ್ ನ್ನ್ುನ ಪಯಲಿಸಲಿಕ್ಕಲಲ .







ಯಯವದ ೇ ಕಯನ್ ನ್ನ್ುನ ಯಯರ  
ಪಯಲಿಸುತ್ತುರಲಿಲಲ. ನ್ ಲು ನ ೇಯುವದು 
ನ್ಡ ದ ೇ ಇತ್ುು. ಹ  ೇರಯಟದಲಿಲ
ಸ ೇಪ್ಯಡ ಯಯದ ಪ್ರತ್ತಯಬಾ 
ಭಯರತ್ತೇಯನ್ು ಸಯವತ್ಿಂತ್ರಯದ ಡ  
ಒಿಂದ  ಿಂದು ಹ ಜ ೆ ಮುಿಂದಿಡುತ್ತುದದನ್ು.  
ಧ ಳು ತ್ುಿಂಬಿದ ದಯರಿಯಲಿಲ
ಮುಿಂಜಯನ ಯಿಂದ ಸಿಂಜ ವರ ಗ  
ಹ  ಲದ  ೇಟಗ್ಳಲಿಲ, ಹಳಿೆ ಊರುಗ್ಳಲಿಲ,
ಲಕ್ಷಗ್ಟಟಲ  ಹ ಜ ೆಗ್ಳು ಬಿೇಳುತ್ತುದದವು.



ಬಯವುಟಗ್ಳು ಹಯರಯಡುತ್ತುದದವು. 
ಬಯಾನ್ರುಗ್ಳು ಝಗ್ಮಗಿಸುತ್ತುದದವು. 
ಗಯಿಂಧೇಜಿಯ ಯಯತ್ ರ ಹ  ೇದಲ ಲಲಲ 
ಊರುಊರುಗ್ಳಲಿಲಯ ಸಕಯಲುಲಗ್ಳಲಿಲ 
ನ ರ ದ ಜನ್ಜಿಂಗ್ುಳಿ ಘ ೇಷ್ಣ  
ಕ  ಡುತ್ತುತ್ುು.



ಆ ಮ್ಮೇಲ  ಗಯಿಂಧೇಜಿ ಊರ ಹ  ರಗಿನ್ 
ಹ  ಲಗ ೇರಿಯಲಿಲ ವಿಶರಮಿಸುತ್ತುದದರು. 
ಅಲಿಲರುವ ಹಿಂದ ಗ್ಳ ಮ್ಮೇರ ಗ  
ಅಸಿೃಶಾರು ಹ  ಲಸು, ಬಡ ಜನ್ರು ಅಲಿಲ 
ಇರುತ್ಯುರ . ಕ ೇವಲ ಗಯಿಂಧೇಜಿ ಇದಕ ಕ 
ಅಪ್ವಯದವಯಗಿದದರು.





ಗಯಿಂಧೇಜಿ ಅಸಿೃಶಾರಿಗ  
ಮಿೇಸಲಯದ  ಬಯವಿಯಿಂದ 
ತ್ಮಾ ಕ ೈಯಿಂದಲ ೇ ತ್ ಗ ದ 
ನಿೇರಿನಿಿಂದ ತ್ಮಾ ಹ  ಲಸಯದ 
ಮ್ಮೈಯನ್ುನ ತ್ಣಣಗ  ಮತ್ುು ಸವಚಛ
ಮ್ಯಡಿಕ  ಳುೆತ್ತುದದರು.  
ಹಳಿೆಯಲಿಲಯ ಮ್ಮೇಲಿನ್ ಜಯತ್ತಯ 
ಜನ್ರು ಅವರ ಈ ನ್ಡತ್ ಗ  
ಹುಬ ಾೇರಿಸುತ್ುದದರು. ಆದರ  
ಗಯಿಂಧೇಜಿ ಆ ಕಣುಣಗ್ಳ್ ಡ  
ಕನಿಕರದಿಿಂದ ಮತ್ುು 
ಶಯಿಂತ್ತಯಿಂದ ನ  ೇಡುತ್ತುದದರು.



“ಬಿರಟಶರು ವತ್ತಯಸ್ಸದಿಂತ್  ಉಳಿದವರನ್ುನ ಕ್ೇಳು ಎಿಂದು ಏಕ  ತ್ತಳಿಯುವಿರಿ?

ಮುಸ್ಸಲಮರು, ಹಿಂದ ಗ್ಳು, ಅಸಿೃಶಾರು ಮ್ಮೇಲಿನಿಿಂದ ಬ ೇರ ಬ ೇರ  ಎಿಂದು ಕಿಂಡರ  ಅವರ ಲಲ ಒಿಂದ ೇ 
ಇದಯದರ . ಭಯರತ್ದ ಸಯವತ್ಿಂತ್ರಯಕಯಕಗಿ ಈ ಎಲಲರ  ಬ ೇಕ  ಬ ೇಕು.



ಯಯವದ ೇ ಕಯನ್ ನ್ನ್ುನ ಯಯರ  
ಪಯಲಿಸುತ್ತುರಲಿಲಲ. ನ್ ಲು ನ ೇಯುವದು 
ನ್ಡ ದ ೇ ಇತ್ುು. ಹ  ೇರಯಟದಲಿಲ
ಸ ೇಪ್ಯಡ ಯಯದ ಪ್ರತ್ತಯಬಾ 
ಭಯರತ್ತೇಯನ್ು ಸಯವತ್ಿಂತ್ರಯದ ಡ  
ಒಿಂದ  ಿಂದು ಹ ಜ ೆ ಮುಿಂದಿಡುತ್ತುದದನ್ು.





ಒಿಂದು ಜಿಂಪ್ು ನಿದ ದ ಮ್ಯಡಿದ ಮ್ಮೇಲ  
ಗಯಿಂಧೇಜಿ ಬ ಳದಿಿಂಗ್ಳಲಿಲ ಅಿಂಚ  ಬರ ಯಲು 
ಕುಳಿತ್ುಕ  ಳುೆತ್ತುದದರು. 
ಯಯತ್ ರಯಲಿಲಯ ಹಿಂದ , ಮುಸ್ಸಲಮ,

ಕ್ರಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ುು ಅಸಿೃಶಾರನ್ುನ ಎಬಿಾಸ್ಸ 
ಪಯರರ್ಯನ ಗ  ಅಣಿ ಮ್ಯಡಿಸುತ್ತುದದರು.   
ಇದು ಒಿಂದು ದ  ಡಿ ಕುಟುಿಂಬವ ೇ ಸರಿ. 
ಎಲಲರು ಕ ಡಿ ಪಯರರ್ಯನ ಅನ್ುನತ್ತುದದರು. 
ನ್ ಲು ತ್ ಗ ಯುತ್ತುದದರು. ಒಿಂದು ಒಳ್ ೆಯ 
ಬಯಳ್ ವಗಯಗಿ ಹವಣಿಸುತ್ತುದದರು.



ಒಿಂದ ೇ ಸವನ  ನ್ಡ ದ ಯಯತ್ತರಕರು 
ಬ ೇಜಯರಯಗ್ುತ್ತುದದರು. 
ಮನ್ದಲಿಲ ನ  ಿಂದುತ್ತುದದರು. 
ಕ ಲವರು ಬ ೇನ  ಬಿೇಳುತ್ತುದದರು.  
ಹಳಿೆಗ್ಳಲಿಲಯ ಜಿಂಗ್ುಳಿ ಕಡಿಮ್ಮ 
ಯಯಗ್ತ್  ಡಗಿತ್ು. 
ದ ೇಶದ ಸಯವತ್ಿಂತ್ರಯಕಯಕಗಿ ದ ೇಶವಯಸ್ಸಗ್ಳ್ ೇ 
ಬರುವರ  ೇ ಇಲಲವೇ ಎಿಂದು 
ಅನಿನಸತ್  ಡಗಿತ್ು.





ಸಮುದರದ ದಿಂಡ ಗಿದದ ಕಟಟಗ ಯ 
ಸ ೇತ್ುವ ಯ ಮ್ಮೇಲಿಿಂದ ಮ್ಮರವಣಿಗ  
ಮ್ಮಲಲಮ್ಮಲಲನ  ಹ  ೇಗ್ುತ್ತುತ್ುು. ಅರಬಿ 
ಸಮುದರದ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿಗಯಗಿ ಎಲಲರು 
ಮುನ್ುನಗ್ುಗತ್ತುದದರು.





ಮರುದಿನ್ ಗಯಿಂಧೇಜಿ ಸಮುದರದ 
ಬಿಸ್ಸ ನಿೇರಿನ್ಲಿಲ ಸಯನನ್ 
ಮ್ಯಡಿದರು. ಅಲಿಲಯ ಪೊಳುೆ 
ಉಸುಕ್ನ್ ದಿಂಡ ಯ ಮ್ಮೇಲಿಿಂದ 
ನ್ಡ ಯುತ್ು ಹ  ೇದರು.







ಯಯತ್ತರಕರು ಮತ್ುು ಗಯಿಂಧೇಜಿ ಸಮುದರದ ಡ  
ಕಣುಣ ಹಯಯಸುತ್ಯುರ . 
ಸಯವಿರಯರು ಜನ್ರು ಬಿಂದು ಮುತ್ತುದಯದರ . 
ಎಲಲ ಭಯರತ್ತೇಯರು ಉತ್ಯಿಹದಿಿಂದ 
ಪಯಲುಗ  ಿಂಡಿದಯದರ . 
ಜಗ್ತ್ತುನ್ಲಿಲ ಸುದಿದ ತ್ತಳಿಸಲು ಪ್ತ್ರಕತ್ಯರು 
ಸ್ಸದಧರಯಗಿದಯದರ . 
ಒಿಂದು ಕೃಷ್ ದ ೇಹದ ಬಡ ಮನ್ುಷ್ಾ ಇಷ್ುಟ ದ  ಡಿ
ಹ  ೇರಯಟದ ಮುದಯಳುತ್ನ್ ವಹಸಬಹುದ ೇ? 

ಅನಯಾಯವನ್ುನ ಸರಿಪ್ಡಿಸಬಹುದ ೇ?





ಕಡಿಿಯಿಂತ್ತದದ ಬ ರಳುಗ್ಳಲಿಲ   ಉಪ್ುಿ 
ಇರುವ ಉಸುಕನ್ುನ ತ್ಮಾ ಮುಷ್ಟಟಯಲಿಲ
ಹಡಿಯುತ್ಯುರ . 
ಎಲಲರ  ನ  ೇಡಲ ಿಂದು ಮುಷ್ಟಟ
ಎತ್ುುತ್ಯುರ . 
ಮುಷ್ಟಟಯಲಿಲ ನಿಜವಯಗಿಯೇ ಉಪ್ುಿ ಇತ್ುು!



ಇಡಿೇ ದ ೇಶದ ಬಯಗಿಲುಗ್ಳು ತ್ ಗ ದಿದದವು. 
ಸಯವಿರಯರು ಮುಸ್ಸಲಮ, ಹಿಂದ , ಅಸಿೃಶಾರು,
ಹಳಿೆ ಹಳಿೆಯಿಂದ ಚಿಕಕ ಪ್ುಟಟ ಪ್ಟಠಣಗ್ಳಿಿಂದ 
ಸಮುದರದ ಉಪ್ಿನ್ುನ ತ್ ಗ ಯಲು,
ಉಪ್ಪಿನ್ ನಿೇರನ್ುನ ಕುದಿಸಲು,
ನಿೇರನ್ುನ ಸ  ೇಸ್ಸ ಉಪ್ುಿ ಬ ೇಪ್ಯಡಿಸಲು  
ಮುನ್ುನಗ್ುಗತ್ತುದದರು. 
ಈ ಎಲಲರನ್ುನ ಬಿಂಧಸಲಯಯತ್ು. 
ಕಯರಯಗ್ೃಹಗ್ಳು ತ್ುಿಂಬಿದವು. ಬಿರಟಶರು ಅವರ 
ಬಿಡುಗ್ಡ  ಮ್ಯಡಿದರು. 
ಉಪ್ುಿ ಎಷ  ಟಿಂದು ‘ಸ್ಸಹ’ ಎಿಂಬುದು ಎಲಲರಿಗ್  
ಅರಿವಯಯತ್ು.







ಎಲಲ ಕಯನ್ ನ್ುಗ್ಳು ಮುರಿಯಲಿಟಟವು. ಎಲಲ 
ನಿಯಮಗ್ಳು ತ್ುಳಿಯಲಿಟಟವು. ಎಲಲರು ನ್ ಲು 
ನ ೇಯತ್  ಡಗಿದರು. ಹ  ೇರಯಟದಲಿಲ
ಪಯಲುಗ  ಿಂಡ ಪ್ರತ್ತಯಬಾ ಭಯರತ್ತೇಯನ್ು 
ನಯಾಯದ ಪ್ರ ಧವನಿ ಏರಿಸುತ್ತುದದನ್ು. ಓವಯ 
ಮಹಯನ್ ಮನ್ುಷ್ಾ ಭಯರತ್ದ ಸಯವತ್ಿಂತ್ರಯಕಯಕಗಿ 
ಒಿಂದ  ಿಂದು ಹ ಜ ೆಯನ್ುನ ಮುಿಂದಿಡುತ್ತುದದನ್ು.



ಗಯಿಂಧೇಜಿ ಮತ್ುು ಯಯತ್ತರಕರು ಸಮುದರ ದಿಂಡ  
ಮುಟಟದ ದಿನ್ “ನಯನ್ು ಪಯರಮ್ಯಣಿಕದಿಿಂದ ಮತ್ುು
ಸತ್ಾವನ್ುನ ಸಾರಿಸುತ್ು ಅಹಿಂಸ ಯ ಮ್ಯಗ್ಯವು 
ನ್ಮಾ ಉದಿದಷ್ಟಪ್ೂತ್ತಯಯನ್ುನ  ಮ್ಯಡುತ್ುದ  
ಎಿಂಬ ಸಿಂದ ೇಶವನ್ುನ ಜಗ್ತ್ತುಗ  ತ್ತಳಿಸುತ್ ುೇನ .”
ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದರು. 
ಮರುದಿನ್ 6 ಎಪ್ಪರಲ 1930 ರಿಂದು ಸಮುದರದ 
ದಿಂಡ ಯಲಿಲಯ ಒಿಂದು ಹಡಿ ಉಪ್ಿನ್ುನ ಕ ೈಯಲಿಲ
ಹಡಿದು ಕಯನ್ ನ್ು ಭಿಂಗ್ ಮ್ಯಡಿದರು.   
ಗಯಿಂಧೇಜಿಯ ಸಿಂದ ೇಶ ಜಗ್ತ್ತುನ್ ಮ ಲ  
ಮ ಲ ಗ್ಳಿಗ  ತ್ಲುಪ್ಪತ್ು. ಭಯರತ್ತೇಯರನ್ುನ 
ಕ ಡ ಅದು ಆಕಷ್ಟಯಸ್ಸತ್ು. ಸಯವಿರಯರು ಗ್ಟಟಲ  
ಜನ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲಿಲ ಪಯಲುಗ  ಿಂಡರು. ಉಪ್ಪಿನ್ 
ಕಯನ್ ನ್ನ್ುನ ಮುರಿದರು. ಮನ ಯಲಿಲಯೇ 
ನ ೇಯದ ಬಟ ಟಗ್ಳನ್ುನ ಉಡತ್  ಡಗಿದರು. ಅಿಂತ್ಹ 
ಬಟ ಟಗ್ಳನ್ುನ ಮ್ಯರತ್  ಡಗಿದರು. ಬಿರಟಶರನ್ುನ
ಹ  ರ ಹಯಕ್ ಕ ೇವಲ ಭಯರತ್ತೇಯರ 
ಆಢಳಿತ್ ಗಯಗಿ ಹ  ೇರಯಟ ಮ್ಯಡತ್  ಡಗಿದರು.

ದಯಿಂಡಿ ಯಯತ್ ರಯ ಮ್ಯಗ್ಯ
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ಮುಿಂದಿನ್ 17 ವಷ್ಯಗ್ಳಲಿಲ ಗಯಿಂಧೇಜಿ ಮತ್ುು 
ಅವರ ಸಿಂಗ್ಡಿಗ್ರು ಶಯಿಂತ್ತಯುತ್ 
ಆಿಂದ  ೇಲನ ಯ ಮುಖಯಿಂತ್ರ ಬಿರಟಶರ 
ದಬಯಾಳಿಕ  ವಿರುದಧ ಹ  ೇರಯಡಿದರು. 
ತ್ಮಾತ್ಮಾಲಿಲ ದ ವೇಶ ಮ್ಯಡುತ್ತುದದ ಹಿಂದ 
ಮುಸ್ಸಲಮ ಐಕಾಕಯಕಗಿ ಕ ಡ ಗಯಿಂಧೇಜಿ 
ಪ್ರಯತ್ತನಸುತ್ತುದದರು. ಅಸಿೃಶಾರ ಹಕ್ಕಗಯಗಿ 
ಮತ್ುು ಭಯರತ್ತೇಯ ಆಢಳಿತ್ ಯಲಿಲ ಅವರಿಗ  
ಸಯಿನ್ವಿರಬ ೇಕ ಿಂದು ಉಪೊೇಷ್ಣ  ಮ್ಯಡಿದರು.   
1947ರಲಿಲ ಗಯಿಂಧೇಜಿಯವರ ಭಯರತ್  
ಸಯವತ್ಿಂತ್ರಯದ ಕನ್ಸು ನ್ನ್ಸಯಯತ್ು. ಬಿರಟಶರ 
200 ವರುಷ್ಗ್ಳ ಆಢಳಿತ್ ಯಿಂದ ದ ೇಶ
ಮುಕುವಯಯತ್ು. ಗಯಿಂಧೇಜಿ ಮತ್ುು ಅವರ 
ಅಹಿಂಸಕ ಚಳುವಳಿ ಜಗ್ತ್ತುನ್ಲಿಲಯ ಸಯಕಷ್ುಟ 
ಮುಿಂದಯಳುಗ್ಳಿಗ  ಸ ೂತ್ತಯ ಕ  ಟಟತ್ು.

ಬಿರಟಶ ಕಯಲದ ಭಯರತ್
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ನ್ನ್ನ ಸ  ೇದರ ಪ್ುತ್ತರ ರಯಚ ೇಲ್ ಇವಳಿಗ  ಈ ಪ್ುಸುಕವನ್ುನ ಅಪ್ಪಯಸುತ್ ುೇನ . 
ಮತ್ುು ಈ ಪ್ುಸುಕಕಯಕಗಿ ಸಲಹ  ಕ  ಟಟ ಗಯಿಂಧೇಜಿಯ ಮೊಮಾಗ್ ಮತ್ುು ತ್ಜ್ಞ  ರಯಜಮೊೇಹನ್ 
ಗಯಿಂಧಯವರಿಗ  ನಯನ್ು ಚಿರಋಣಿಯಯಗಿದ ದೇನ .  

ಅಲ ೈಸ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಗಿಂಟ

ಈ ಪ್ುಸುಕವನ್ುನ ನಯನ್ು ಪ್ತ್ತನ ನ  ೇನಿ ಮತ್ುು ಮಗ್ಳು ನಿೇನಯ ಇವರಿಗ  ಅಪ್ಪಯಸುತ್ ುೇನ .
ಥಯಮಸ ಗ  ೇಿಂಝಯಲ ಝ
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““ಭಯರತ್ಕ ಕ ಸಯವತ್ಿಂತ್ರಯ ಗ್ಳಿಸ್ಸಕ  ಟಟ ಮತ್ುು ಇಡಿೇ ಜಗ್ತ್ತುಗ  ಸ ೂತ್ತಯ ನಿೇಡಿದ 
ಗಯಿಂಧೇಜಿಯ ಅದುುತ್ವಯದ ಕತ್ ಯನ್ುನ ಎಷ್ುಟ ಸಲ ಹ ೇಳಿದರ ಈಗಿನ್ ಪ್ಪೇಳಿಗ ಗ  ಇಿಂತ್ಹ 
ಒಬಾ ಮನ್ುಷ್ಾನಿದದನ್ು ಎಿಂಬುದರ ಬಗ ಗ ಅಚಿರಿಯಯಗ್ದ  ಇರಲಿಕ್ಕಲಲ.”
- ರಯಜಮೊೇಹನ್ ಗಯಿಂಧ, ಇಲಿನಯಯ ವಿಶವ ವಿದಯಾಲಯದ ಪಯರಧಯಾಪ್ಕ ಮತ್ುು ಗಯಿಂಧೇಜಿಯ ಮೊಮಾಗ್.


